Załącznik nr 3
UMOWA NR …………………………………………………..
zawarta w dniu ……………...2018 r. w Żyrardowie pomiędzy :
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Czysta 5, 96-300
Żyrardów, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153850, kapitał zakładowy
47 207 000,00zł, NIP 838-000-72-01, REGON 750086653,
reprezentowaną przez:
Hanna Bieżuńska- Prezes Zarządu
Artur Piotrowski- Prokurent
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a:
……………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została
zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej "Umową" o następującej treści:

1.

2.

§1
Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usług w zakresie odbioru i transportu odcieków ze składowiska
odpadów komunalnych Słabomierz-Krzyżówka na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. przy ul. Czystej 5 w
Żyrardowie.
Obie strony zgodnie oświadczają, że przy wykonaniu niniejszej umowy działają na podstawie
przewidzianych przepisami prawa zezwoleń.

§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Odbioru i transportu odcieków wymienionych w § 1 powyżej w orientacyjnej ilości 2 500 m3/1 miesiąc,
po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego za pomocą telefonu, faxu bądź poczty elektronicznej.
2. Łączna wartość usługi w okresie realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty …………………… zł
netto, za wywóz 40 000 m3 odcieków.
§3
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom
trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Za szkody powstałe wskutek niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający
nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
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§4
Strony ustalają cenę za wywóz 1m3 odcieków na kwotę netto …………………….. zł (słownie:
…………………………….), brutto ……………………………….. zł (słownie: …………………………………………), podatek VAT
zgodnie ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od wykonania umowy z winy
Wykonawcy w wysokości 10% kwoty określonej w § 2 ust.2 powyżej. .
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 2 ust. 2
powyżej za każdy przypadek nie dokonania odbioru odcieków na wezwanie Zamawiającego..
Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
Za nieterminową zapłatę należności Wykonawcy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek w
wysokości ustawowej.
§6
Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę.
Podstawą do wystawienia faktury będą potwierdzenia wywozu wód odciekowych ze składowiska, które
zawierają datę, masę netto, masą brutto i ilość wywiezionych odcieków. Dane te będą potwierdzone na
bazie PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ul. Czysta 5.
Rozliczenie pomiędzy Stronami będzie następowało w cyklu miesięcznym.
Płatność należności za faktury częściowe ustala się na 30 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówienia i dokonania płatności
zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2.
Wykonawca ma prawo do wstrzymania świadczenia usługi w przypadku zalegania z zapłatą wymagalnej
należności po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego
terminu na uregulowanie należności .
Wznowienie świadczenia nastąpi po uregulowaniu należności.
§7

Umowa jest zawarta na czas określony od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje wypowiedzenia umowy :
a) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
umowy do dnia jej rozwiązania,
b) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, zostanie wydany sądowy nakaz zajęcia majątku
Wykonawcy,
c) Wykonawca dwukrotnie naruszył umowę w sposób określony w § 5 ust.2 powyżej.
2. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli :
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
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Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
We wszystkich przypadkach odstąpienie od umowy może zostać wykonane w terminie do ostatniego dnia
obowiązywania niniejszej umowy.

§9
Zmiana ustaleń umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
przepisy dotyczące przedmiotu Umowy.
§ 11
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Załącznikiem do umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy w oparciu, o które zawarta została
umowa.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający
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